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ก าหนดเดนิทาง: มกราคม – มีนาคม 60 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - -Avenue of Stars - Symphony of Light                          (อาหารเยน็)                                                                           
10.00 น. พบกบั เจา้หนา้ท่ี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  

ประตูทางเขา้ท่ี 9 เคาน์เตอร์ T  
13.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี EK 384 นาํท่านเหินฟ้าสู่ฮ่องกงดว้ย Air Bus A380 เคร่ืองบิน 2 

ชั้น สุดอลงัการ!! ท่านจะพบกบัท่ีนัง่ Economy รุ่นใหม่นัง่สบาย มีทีวจีอ 10.6 น้ิวไวทส์กรีนดิจิตอลส่วนตั ว ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัช่องเอน็เตอร์ เทนเม้นท์กว่า 1,000 ช่อง และทุกท่ีนัง่มีจุดเช่ือมต่ อ USB ซ่ึงท่านสามารถดู
ภาพยนตจ์าก Lap Top ของท่านเอง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.45 น. ถึงท่ าอากาศยานใหม่  ฮ่องกงอนิเตอร์เนช่ันแนลแอร์ พอร์ต (Chek Lap Kok) ลงทุนดว้ยเงินจาํนวนมหาศาลร่ วม
แสนลา้นดว้ยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากรแลว้โปรดเดินออกทาง Exit B  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินชมเมืองฮ่องกงยามคํ่าคืน Avenue of Stars สถานท่ีรําลึกถึงอจัฉริยะบุคคลท่ีมีคุณูปการต่ออุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ของฮ่องกง และเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว มีลายพิมพมื์อดารา แผน่หินจารึกช่ือ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของวงการภาพยนตร์ รวมไปถึงร้านจาํหน่ายของท่ีระลึกเก่ียวกบั
ภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ รูปป้ันจาํลองรางวลัภาพยนตร์ฮ่องกงและประติมากรรมขนาดเท่าคนจริงของบรูซ ลี ดารา
หนงักงัฟูผูเ้ป็นตาํนาน จากนั้นท่านจะไดช้ม A Symphony of Lights ความมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุก
คํ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุค๊ วา่เป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลก ครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าสาํคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววคิตอเรียโดยบน
ดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ี ประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของเกาะฮ่องกง 

        ทีพ่กั    PANDA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



3 
 

วนัทีส่อง   วคิตอเรีย พอยท์ (Victoria Point)  – วดัแชกง -  ช้อปป้ิงถนนนาธาน   - จูไห่       (อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็)                

เชา้       รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซ า)  
จากนั้นนาํท่านชมทิวทศัน์รอบเกาะฮ่องกงนาํท่านข้ึน วคิตอเรีย พอยท์ (Victoria Point) จุดชมววิของฮ่องกง 

จากนั้นนาํท่านสู่ อ่าวรีพลัส์เบย์ (Repulse Bay) ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศ

แบบปิกนิคชายทะเล และท่ีน่าสนใจคืออีกดา้นหน่ึงของอ่าว ท่ีมีวดั ,พระพุทธรูป และเทพเจา้ต่างๆก่อสร้าง

ประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธา เช่นพระสังกจัจาย บูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้แห่งโชคการ

งาน   พระกาฬเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช้   มีเทพแห่งวาสนา    เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ท่ีมี

วธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคลาํหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ อิสระใหท้่านสักการะส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นจะนาํท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน  

Jewelry Factory  จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวธีิการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือ

สมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง นาํท่านสู่ วดักงัหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มี

อายมุากกวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขตซาถ่ิน วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาํคญัคนหน่ึง เป็นทหารมีช่ือวา่

ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้าํวรีะประวติัไว ้ทาํใหค้น

ทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทุก

ประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนันาํโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุน

ปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันาํโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ห่านย่าง) 

จากนั้นใหท้่านอิสระ ช้อปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City 
กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆระดบัโลกกวา่ 700 ร้านคา้ เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , 
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นท่ีหา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS 
Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ 
นาํท่านเดินทางสู่ฝ่ัง จูไห่  โดยเฟอรร่ี   (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของ
ประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
        ทีพ่กั  LANDMARK HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=18.0
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วนัทีส่าม จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล -  วดัผู่โถว –- สวนหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์ – ตลาดกงเป่ย – มาเก๊า                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 (อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม 
นาํท่านชม ถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับ
พกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนํ้าไดมี้การนาํเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงทาํ
มาสาํหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมือง
จูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือท่ีมีช่ือเรียกวา่ “หวีห่น่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไป
ในทะเล จากนั้นนาํท่าน ชมหยก ท่ีมีผซ่ิีว สัตวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร่ํารวย และ
มีแต่โชคลาภ จากนั้นนาํท่านชมร้าน ผ้าไหม ชมผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากไหมจีน อาทิ ไส้ผา้ห่ม ผา้ห่ม หมอน ฯลฯ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (เป๋าหือ้ + ไวน์แดง) 
จากนั้นนาํท่านสู่ วดัผู่โถว นมสัการองคส์ังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่กวนอิม  เพื่อความโชคดี 

นมสัการองคอ์มิตรพุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายยุนืนาน  

นาํท่านชมสินคา้ยาประจาํบา้นของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ้าร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แก้
ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ จากนั้นนาํท่านเขา้ชม  พระราชวงัฤดูร้อนเดิม ( สวนหยวนหมิงหยวน ) ซ่ึงเป็นสวน
จาํลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลงัถูกทาํลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การ
บูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสร้างถึง 600 ลา้นหยวน สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ 
ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทาํใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพื้นท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาด
มหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง พร้อมชมการแสดงสุดอลงัการ  นาํท่านสู่ ตลาด
ใต้ดินกงเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น 
สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นนาํต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ี มีสินคา้ให้
เลือกซ้ือหมด ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ป
ป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู่มาเก๊า ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหวา่งด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการ
เดินทางขา้มด่านและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60นาที 

        ทีพ่กั  TAIPA SQUAEW HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ มาเก๊า  - วดัอาม่า- เจ้าแม่กวนอมิ – เซนาโด้สแควร์ – โบสถ์เซ็นต์พอล  -  เวเนเช่ียน รีเสอร์ท    
                                                                                     (อาหารเช้า/กลางวนั)                

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ฝ่ัง  มาเก๊า โดยโค้ช  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า  หรือ วดัเจ้าแม่ทบัทมิ   ท่ีชาวมาเก๊า
นิยมไปกราบไหวเ้จา้แม่อาม่า ซ่ึงถือกนัวา่เป็นเทพธิดาแห่งทอ้งทะเลผูมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิ ชาวประมงทั้งหลายเรียก
ดินแดนตรงน้ีวา่ A-Ma Goa หมายถึง อ่าวของอาม่า นาน ๆ เขา้เสียงก็เปล่ียนไปเป็นมาเก๊า ณ ท่ีแห่งน้ีไดผ้สมผสาน
ทั้งความเป็นขงจ๊ือ เต๋า พุทธ และความเช่ือทอ้งถ่ิน เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเหนียวแน่นมาชา้นาน นมสัการเจา้แม่กวนอิม 
รูปป้ันเจา้แม่กวนอิม (Kun Iam Statue) โปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า เน่ืองในโอกาสท่ีส่งมอบมา
เก๊าคืนใหก้บัจีน องครู์ปป้ันเป็นสีทองมีพระลกัษณ์ละมา้ยชาวตะวนัตก ประดิษฐานบนดอกบวั ภายในฐานรูปป้ัน
จะเป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์งแสดงถึงประวติัความเป็นมา และวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้าง บริเวณน้ีเป็นสถานท่ี  ซ่ึงชาวมา
เก๊า นิยมมาพกัผอ่นมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ถนนท่ีอยูใ่กลก้บัองครู์ปป้ัน เรียกวา่ ถนน ดร.ซุนยดัเซ็น ในยามคํ่าคืน จะมี
ร้านอาหาร ผบั บาร์เปิดใหบ้ริการ อีกทั้งมี เลขมงคล 8 ทั้งหมด 3จุดใหท้่านสังเกตุ มีความเช่ือวา่หากท่านใดมองหา
เลขมงคล 8 ครบจะมีโชคลาภกลบัมา นาํท่านเดินทางสู่ ย่านการค้าเซนาโด้สแควร์  ท่ีโดดเด่นดว้ยพื้นถนนท่ีปูลาด
ดว้ยกระเบ้ือง เป็น ลอนคล่ืน เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารสไตลย์โุรปหลาก
สีสัน ท่ีน่ีจดัวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมไวซ่ึ้งร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชัน่ แบรนดเ์นม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์
โบราณ อญัมณี เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก ฯลฯ เรียกวา่จะหาซ้ืออะไรในมาเก๊ามาท่ีน่ีท่ีเดียวก็ไดค้รบ จากนั้นนาํ
ท่านชม โบสถ์เซ็นต์พอล  สัญลกัษณ์ประจาํเมืองมาเก๊า สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1602 เพื่อใชเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนา
แห่งแรกของชาวตะวนัตก ต่อมาไดเ้กิดเพลิงไหม ้ทาํใหเ้กิดความเสียหายทั้งหลงั คงเหลือเพียงประตูหนา้และ
บนัไดทางเขา้เท่านั้น ปัจจุบนัไดรั้บการเสนอช่ือกบัองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอีก   จากนั้นนาํท่านแวะซ้ือ
ขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายท่ีข้ึนช่ือ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเท่ียวชมและสัมผสัความอลงัการของ เดอะ เวเนเช่ียน   หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมท่ีเนรมิตบรรยากาศของ
เมืองเวนิสในอิตาลี มีลาํคลองเวนิชและเรือพายกองโดล่า บรรยากาศของจตุัรัสเซ็นตม์าร์คสแควร์ มาไวใ้นโรงแรม
เวเนเช่ียนแห่งน้ี ท่ีหรูหราและ ใหญ่สุดในเอเชีย ภายในถูกตกแต่งดว้ยภาพเขียนบนเพดานท่ีงดงาม หรือท่านจะลอง
เส่ียงโชคในคาสิโน  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงร้านคา้ยีห่อ้ดงัๆ ถึง 350 ร้านคา้   และอ่ิมเอมกบัร้านอาหารถึง 40 
แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม หรือท่านอาจจะเลือกชมโชวต่์างๆ ก็ไดต้ามใจชอบ (แต่ละโชวต์อ้งเสียค่าใชจ่้าย
ในการชมโชวเ์อง)  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง  โดยเรือเฟอร์ร่ี  (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

21.55  น. เดินทางจากฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 
23.45 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม  

******************** 
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อตัราค่าบริการ : 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ชั้นประหยดั) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า  ** กรุณาระบุลกัษณะห้องทีคุ่ณต้องการเพือ่ความสะดวกสบายของตัว

ท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้เข้าพกั** 

3. ค่าอาหาร 9 ม้ือ ตามท่ีระบุ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีนํ้ามนั (ราคา ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 2556)  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

7. ค่า VISA GROUP จีน  

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ (เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด และอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ)  

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

3. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  

โปรแกรม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 4 วนั 3 คนื 

 
วนัทีเ่ดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปื 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 

 
พกัเดี่ยว 

30 มี.ค. -02 เม.ย.60 16,900 16,900 16,900 15,900 5,000 

06 - 09 เม.ย.60 16,900 16,900 16,900 15,900 5,000 

12 - 15 เม.ย.60 19,900 19,900 19,900 18,900 6,000 

28 เม.ย. – 01 พ.ค.60 18,900 18,900 18,900 17,900 6,000 

04 – 07 พ.ค. 60 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000 
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6. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิม่ (ตามข้อก าหนดของสายการบิน) 

8. ค่าทปิไกด์และคนขับรถประมาณวนัละ 30หยวน ท่าน หรือ 120 หยวน ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขในการจอง 

1. แจง้จองพร้อมช่ือผูเ้ดินทาง และเบอร์ติดต่อกลบัพร้อมแฟ็กซ์สาํเนาพาสปอร์ตเขา้มาจองท่ีเบอร์  02-276-6289 

2. ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท เพือ่ยนืยนัการเดินทางและช าระเงินส่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดินทาง 15 วนัท าการ  

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํเม่ือชาํระเงินแลว้ เน่ืองจากทางบริษทัฯตอ้งวางเงินมดัจาํค่าตัว๋และค่าท่ีพกักบัทางสายการบิน

และตวัแทนต่างประเทศ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่
คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) จะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
11. ราคาน้ีสาํหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผูเ้ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือ

พาสปอร์ตไทยต่างดา้ว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
12. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

โปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
 


